
20 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Penelitian 

Pelaksanaan penelitian seperti pembuatan benda uji, perawatan dan 

pengujian benda uji dilakukan di Laboratorium Jalan Raya Universitas 

Muhammadiyah Malang. Penelitian yang akan diuji pada campuran Asphalt 

Concrete Wearing Course (AC-WC) adalah Marshall test dengan penggantian filler 

semen portland dan filler pengganti berupa abu kayu Jati. Semua bahan yang 

digunakan pada penelitian ini mengacu pada spesifikasi umum yang dikeluarkan 

oleh Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2010 Revisi 3. 

3.2 Tahapan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di Laboratorium Jalan Raya 

Universitas Muhammadiyah Malang disajikan dalam gambar diagram bagan alir 

penelitian (Gambar 3.1). 

3.2.1 Persiapan Bahan Bahan yang digunakan 

1. Agregat kasar yang digunakan pada penelitian ini yaitu agregat alami yang

dipecahkan (split), agregat ini berasal dari Laboratorium Teknik Sipil

Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Agregat halus yang digunakan pada penelitian ini berupa abu batu yang disaring,

agregat halus ini berasal dari Laboratorium Teknik Sipil Universitas

Muhammadiyah Malang.

3. Filler pengganti semen portland dengan abu kayu Jati.

a. Abu kayu Jati diambil dari PT. Tarita Kabupaten Jepara kemudian di analisa

saringan di Laboratorium Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Aspal yang digunakan adalah aspal penetrasi 60/70 yang ada di Laboratorium

Universitas Muhammadiyah Malang.
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3.2.2 Persiapan Alat 

Semua peralatan yang dibutuhkan untuk penelitian ini tersedia di 

Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Peralatan 

yang digunakan adalah: 

1. Saringan/ayakan Saringan digunakan untuk campuran aspal AC-WC berukuran 

3/4”, ½”, 3/8”, 4”, 8”, 16”, 30”, 50”, 100”, 200”, dan pan. 

2. Timbangan yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

Timbangan dengan ketelitian 0,1% dari berat benda uji. 

Timbangan dengan ketelitian 5 gram. 

3. Gelas ukur. 

4. Tabung silinder. 

5. Batang penumbuk. 

6. Mistar. 

7. Cetakan benda uji (mold). 

8. Talam atau pan. 

9. Oven. 

10. Piknometer. 

11. Mesin uji Marshall. 

12. Mesin uji Los Angeles. 

13. Ember. 

14. Kuas. 

15. Jangka sorong. 

16. Thermometer. 

17. Kompor. 

18. Bak perendam. 

19. Kuali 

20. Keranjang kawat. 

21. Stopwatch. 
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3.2.3 Pemeriksaan Aspal 

Pemeriksaan aspal dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari aspal 

keras. Pemeriksaan aspal ini meliputi: 

1. Daktilitas (SNI 06-2432-1991) 

2. Titik Lembek (SNI 06-2434-1991) 

3. Titik Nyala (SNI 06-2433-1991) 

4. Penetrasi (SNI 06-2456-1991) 

3.2.4 Pemeriksaan Agregat 

Pemeriksaan agregat kasar dan halus dilakukan untuk memenuhi standar 

agregat sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. Pemeriksaan agregat ini 

meliputi: 

1. Pemeriksaan Gradasi Agregat (SNI 03-1968-1990) 

2. Pemeriksaan Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar (SNI 03-1959-1990) 

3. Pemeriksaan Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus (SNI 03-1970-1990). 

4. Pemeriksaan Sand Equivalent. 

5. Pemeriksaan Keausan Agregat Kasar Dengan Mesin Los Angeles. 

3.2.5 Rancangan Campuran Aspal 

Rancangan campuran dalam penelitian ini menggunakan metode 

Marshall. Hal ini dikarenakan metode Marshall lebih mudah diaplikasikan dari 

pada metode CQCMU. Langkah-langkah rancangan untuk menggunakan metode 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempelajari spesifikasi gradasi agregat campuran yang diinginkan dari 

Spesifikasi Umum Bina Marga Bidang Jalan dan Jembatan 2010 Revisi 3. 

2. Merancang proporsi agregat, proporsi ini ditentukan secara analitis dimana 

proporsi agregat tersebut dipilih dari gradasi yang sesuai BM 2010 Tabel 2.9. 

Prinsip kerja metode analitis ini adalah dengan mementukan gradasi agregat 

yang dipilih kemudian menghitung jumlah butiran yang lolos dan tertahan 

sesuai spesifikasi yang telah ditentukan sehingga didapat komposisi agregat 

kasar, agregat halus dan filler. 
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3. Mendapatkan kadar aspal total dalam campuran menggunakan rumus 2.1. Dari 

perhitungan diperoleh kadar aspal rencana P dengan dua variasi kadar aspal 

diatas P dan dua variasi kadar aspal dibawah P (-1,0%; -0,5%; P; +0,5%; +1%). 

4. Menghitung kebutuhan agregat kasar, agregat halus dan filler sesuai dengan 

komposisi yang didapat. Berat total agregat 1200 gram untuk satu benda uji 

(tanpa apal). 

5. Berat aspal didapat dari persen kadar aspal x 1200 gram (berat total agregat). 

3.2.6 Pembuatan Benda Uji Marshall test 

Setelah semua pemeriksaan agregat memenuhi spesifikasi, langkah 

selanjutnya yaitu melakukan rancangan campuran (mix design) untuk mendapatkan 

komposisi agregat dan kadar aspal. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam campuran benda uji yaitu agregat 

kasar, agregat halus dan filler. Agregat dan filler ditimbang sesuai ukurannya 

berdasarkan gradasi yang diinginkan. Berat total agregat campuran adalah berat 

agregat yang dapat menghasilkan satu benda uji padat setinggi 6,36 cm dengan 

diameter 10,2 cm. Umumnya berat agregat campuran adalah ± 1200 gram. Prosedur 

pembuatan benda uji untuk campuran aspal adalah : 

1. Persiapan Benda Uji 

Bersihkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk campuran benda uji lalu 

keringkan dalam oven pada suhu 110C selama 24 jam. Setelah itu, pisahkan 

agregat dan filler ke dalam wadah berupa nampan/loyang agar mudah pada saat 

pengambilan. Bersihkan cetakan benda uji lalu buat alas benda uji sesuai 

dengan diameter cetakan. Sebelum penuangan, bagian dalam cetakan dilapisi 

oli agar benda uji tidak melekat dengan cetakan dan mempermudah pengeluaran 

benda uji dari cetakan. 

2. Pembuatan Campuran 

Panaskan agregat dan filler yang diperlukan dengan cara disangrai dengan suhu 

mencapai 150C. Panaskan juga aspal hingga mencapai kekentalan lalu timbang 

kadar aspal yang diperlukan dari komposisi campuran yang telah didapat, 
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setelah itu tuangkan aspal sesuai jumlah yang dibutuhkan ke dalam agregat dan 

filler. Aduk campuran hingga merata. 

3. Pemadatan campuran 

Setelah campuran aspal tercampur merata dengan suhu 200C, pindahkan 

campuran dan dinginkan hingga suhu turun mencapai 150C lalu tuang  ke 

dalam cetakan yang telah dilapisi kertas saring yang bagian dasarnya telah 

dilapisi kertas dan ditusuk-tusuk pada pinggir cetakan dan bagian tengah 

cetakan yang telah terisi campuran. Lepaskan leher cetakan, ratakan permukaan 

campuran dengan sendok semen sehingga menjadi sedikit cembung. Letakan 

cetakan diatas alat pemadat kemudian ditumbuk sebanyak 75 kali. Setelah 

selesai cetakan dibalik dan dilakukan penumbukan kembali sebanyak 75 kali. 

4. Perawatan Benda Uji 

Benda uji yang telah dipadatkan dikeluarkan dari cetakan dengan meletakkan 

pelat pengeluar benda uji pada bagian atas cetakan dan lepaskan pelat dasar 

cetakan. Keluarkan benda uji dengan hati-hati dan rendam benda uji selama 

kurang lebih 1 hari. Jumlah keseluruhan benda uji yang diteliti adalah 20 benda 

uji, yaitu 15 buah benda uji untuk menentukankadar aspal optimum (KAO) dan 

5 benda uji setelah diperoleh KAO. 

1. Benda uji untuk mencari KAO. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh 

nilai KAO (Kadar Aspal Optimum) pada penggunaan filler abu kayu jati. 

Pada tahap ini keseluruhan benda uji yang diteliti adalah 15 buah benda uji, 

yaitu 3 benda uji untuk masing-masing persentase kadar aspal yang berbeda. 
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Tabel 3.1 Komposisi dan Jumlah Pembuatan Benda Uji 

No. Kadar Aspal (%) 

Jumlah Benda Uji Menggunakan Filler Semen 

Untuk Menentukan KAO 

1. (p+1) 3 

2. (p+0,5) 3 

3. P 3 

4. (p-0,5) 3 

5. (p-1) 3 

Jumlah benda uji 15 

2. Benda uji setelah KAO diperoleh 

Langkah ini dilakukan setelah memperoleh nilai KAO (Kadar Aspal 

Optimum). Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai karakteristik Marshall 

dengan KAO yang didapat. Keseluruhan benda uji yang diteliti adalah 5 

buah benda uji. 

Tabel 3.2 Rancangan Benda Uji Berdasarkan KAO 

Kadar Aspal (%) Jumlah Benda Uji Pada Penggunaan filler Abu Kayu Jati 

KAO 5 

Jumlah Benda Uji 5 Buah Benda Uji 

3. Prosedur Marshall Untuk Campuran 

 Prosedur pengujian ini digunakan dalam desain dan evaluasi untuk 

campuran perkerasan aspal. Ada dua ciri utama dalam metode 

percobaan Marshall untuk campuran aspal yakni, stabilitas dan flow 

test. 

 Stabilitas dari campuran ditentukan sebagai suatu beban maksimum 

yang diperoleh melalui pembebanan benda uji pada temperatur standar 

saat dilakukan test yaitu 60º C. Kelelehan plastis (flow) diukur sebagai 

suatu perubahan bentuk dalam satuan 0.1 mm. Dalam percobaan ini 
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usaha yang dilakukan adalah untuk mendapatkan Kadar Aspal Optimum 

pada tipe campuran agregat. 

 Benda uji yang kita buat ditimbang dan direndam dalam air selama 1 

jam, selanjutnya dikeluarkan dan ditimbang lagi dalam keadaan kering 

permukaan jenuh. Kemudian benda uji direndam dalam bak perendam 

pada suhu 60º C selama 30 menit. 

 Pengujian Marshall dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 30 detik 

sejak diambil dari waterbath. Pembacaan untuk stabilitas dilakukan 

pada pembebanan tertinggi dalam kg pada arloji dan flow dicatat pada 

pembebanan puncak tersebut dalam satuan 0.1 mm. Jika tinggi benda 

uji tidak persis sama dengan 45,0 mm, maka hasil pembacaan arloji 

harus dikalikan dengan suatu faktor koreksi benda uji, sementara 

pembacaan arloji stabilitas juga harus dikalikan dengan angka koreksi 

proving ring. Dari hasil penimbangan benda uji sebelum dilakukan 

pembebanan dapat dihitung persen rongga dalam campuran, dan persen 

rongga terisi aspal. 

 Data penelitian yang didapat menggunakan metode tabel dan grafik 

untuk memperoleh seberapa besar pengaruh penggantian filler semen 

dengan filler abu kayu Jati terhadap karakteristik Marshall. 
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3.3 Bagan AlirPenelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan Alat dan Material 

Material : 

1. Aspal 

2. Agregat Kasar 

3. Agregat Halus 

4. Filler ( abu kayu jati ) 

Pengujian Material 

Mulai 

Rancangan Campuran (Mix Design) dan Penentuan Kadar Aspal dalam Campuran 

Pengujian Marshall untuk Mencari KAO 

Pembuatan Benda Uji Menggunakan KAO 

Spesifikasi Umum Bina Marga Bidang Jalan 

dan Jembatan Tahun 2010 Revisi 3 

Agregat Kasar 

1. Keausan 

dengan mesin 

Los Angeles 

2. Berat Jenis 

Agregat Halus 

1. Sand Equivalent 

2. Berat Jenis 

Filler ( Abu Kayu Jati ) 

1. Analisa Saringan 

lolos ayakan #200 

Aspal 

1. Penetrasi 

2. Daktilitas 

3. Titik Lembek 

4. Titik Nyala & Titik Bakar 

Analisa Data dan Pembahasan 

Pembuatan Benda Uji untuk Mencari KAO 

KAO (Kadar Aspal Optimum) Terpilih 

Pengujian Marshall 
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Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian 
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Kesimpulan 


